ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ

ਇੰਪਲੋ ਏਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2000 (ESA) ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਂਵਾਂ ਲਈ
ਨਿਊਨਤਮ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ESA
ਵਿਚਲੇ ਹੱ ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਮਾਂ: ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰ ਟਿਆਂ
ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਹਫਤੇਵਾਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ 30 ਮਿੰ ਟ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ
5 ਘੰ ਟੇ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
Ontario.ca/hoursofwork ਤੇ ਜਾਉ।
ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਹਫਤੇ
ਵਿਚ 44 ਘੰ ਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਦਰ ਆਮ ਤਨਖਾਹ
ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 1½ ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਊਨਤਮ ਉਜਰਤ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ
ਨਿਊਨਤਮ ਉਜਰਤ ਲੈ ਣ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ
ਲਈ Ontario.ca/minimumwage ਤੇ ਜਾਉ।
ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿਨ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ
ਨਿਯਮਿਤ ਦਿਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਦੇ ਬਿਉਰੇ ਵਾਲਾ
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ
12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਗਈ ਕੁੱ ਲ ਉਜਰਤ ਦਾ ਘੱ ਟੋਘੱ ਟ 4% ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀਆਂ: ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਸਰਕਾਰੀ
ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ
ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਣ ਦੇ
ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ: ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਗਰਭ ਲਈ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ
ਨੋਟਿਸ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ
ਪੇ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Ontario.ca/
terminationofemployment ਤੇ ਜਾਉ।
ESA ਹੇਠਲੇ ਦੂਜੇ ਹੱ ਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ: ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਦੂਜੇ ਹੱ ਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ
ਪੋਸਟਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਰਤਰਫੀ
ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱ ਕ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮਦਦ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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